
Πανηγυρική είναι η παρούσα έκδοση της τριμη-

νιαίας εφημερίδας μας, αφού με αυτό το τεύχος 

συμπληρώνουμε τα δώδεκα και μαζί τρία χρόνια 

παρουσίας. Αυτός είναι και ο λόγος που η δωδέκα-

τή μας έκδοση είναι δωδεκασέλιδη.

Η εφημερίδα μας είναι πλέον ένα απαραίτητο ερ-

γαλείο του Συλλόγου μας που ενημερώνει τα μέλη, 

τους αθλητές και τους προπονητές μας για όλες τις 

εκδηλώσεις και τα επιτεύγματά μας. Παράλληλα, 

«Τα Νέα του ΓΣΠ» έχουν εξελιχθεί σε μια σημαντική 

έκδοση για το χώρο του κυπριακού στίβου. Μεταξύ 

των αποδεκτών της εφημερίδας είναι αθλητικογρά-

φοι καθώς και σχολεία και άλλοι οργανισμοί, από 

τους οποίους λαμβάνουμε τα καλύτερα σχόλια.

Στόχος μας είναι χρόνο με το χρόνο να ενισχύου-

με την έκδοση αυτή και να την αναβαθμίζουμε και 

για αυτό το σκοπό ζητούμε και τη βοήθεια και τη 

συμμετοχή όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν 

στο όλο έργο του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Πα-

γκύπρια».

ΓΣΠ
τα

 νέ
α 

το
υ

Τριμηνιαιο ενημερωΤικο δελΤιο Του ΓυμνασΤικου συλλοΓου «Τα ΠαΓκυΠρια»
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Τρία χρόνια, δώδεκα τεύχη!

Ξενάγηση στο αθλητικό κέντρο
Το επιβλητικό στέγαστρο του ποδοσφαιρικού σταδίου αλλά και του Εθνικού Σταδί-

ου Στίβου είναι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι του όλου συγκροτήματος του Αθλη-

τικού Κέντρου του ΓΣΠ, στην είσοδο της Λευκωσίας.

Σελίδα 11

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΡΕΑΛ
Το ΑΠΟΕΛ, με την πρόκρισή 
του στις 8 καλύτερες ομάδες 
της Ευρώπης, δίνει την 
ευκαιρία στο στάδιο ΓΣΠ να 
φιλοξενήσει αγώνες αυτού 
του γύρου για πρώτη φορά.

Σελίδα 12

ΠΑνΑΓΙώΤΟυ 
κΑΙ ΠΑΡΕΛΛΗΣ 
ΓΡΑφΟυν ΙΣΤΟΡΙΑ
Από εκεί που έμειναν στην 
περσινή σεζόν, δηλαδή τις 
μεγάλες επιτυχίες, συνεχίζουν 
και φέτος η Μερόπη 
Παναγιώτου και ο Απόστολος 
Παρέλλης! καλύτερα δεν θα 
μπορούσε να ανοίξει η σεζόν 
για τους δύο αθλητές του ΓΣΠ, 
αφού η Μερόπη κατέρριψε 
το Παγκύπριο Ρεκόρ στα 
1500 μ. κλειστού στίβου και 
ο Απόστολος κατέρριψε 
το Παγκύπριο Ρεκόρ στη 
δισκοβολία. Αξιοσημείωτο για 
τον Απόστολο είναι ότι κατείχε 
και το προηγούμενο Ρεκόρ 
στο άθλημα.

Σελίδα 7
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υπεύθυνος έκδοσης
Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια»
σΤαδιο ΓσΠ
λεωΦ. ΠαΓκυΠριων, σΤροΒολοσ, Τ.Θ. 21099,
1501, λευκωσια - κυΠροσ
Τηλ: (+357) 22874050
Φαξ: (+357) 22512731
www.gsp.org.cy     info@gsp.org.cy

εκδότης
ΓΝΩΡΑ Εκδόσεις
Τηλ: (+357) 22441922
Φαξ: (+357) 22519743
www.gnora.com     info@gnora.com

διοικητικό συμβούλιο Γυμναστικού συλλόγου «Τα Παγκύπρια» 
δώρος μ. ιωαννίδης Πρόεδρος 
κώστας κωνσταντινίδης  Αντιπρόεδρος Διοίκησης 

Χριστόδουλος συμεωνίδης  Αντιπρόεδρος Οικονομικών 
Γεώργιος Π. μιτσίδης  Γενικός Γραμματέας 

κώστας Τσιάππας  Ταμίας 

ντίνος μιχαηλίδης  Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου 
 

Σύμβουλοι: κώστας ματσουκάρης, ανδρέας Φωτιάδης, κώστας σχίζας, κωστάκης κουτσοκούμνης, ανδρέας 

κωνσταντινίδης, Πάρις Παπαέλληνας, ιάκωβος Γαβάς, νεοκλής λυσάνδρου, αλέκος Φιλίππου, μαρίνος 

κλεάνθους, στέλιος Γεωργίου. Μέλος: δημητράκης ιωάννου
 

Γενικός Διευθυντής: Φοίβος κωνσταντινίδης  

Ειδικός Γραμματέας: Τίτος σαββίδης 2010 - 2012

κυΠΡΙΑκΗ ΟΜΟΣΠΟνΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧνΙκΟυ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟυ ΣΤΙΒΟυ (κΟΕΑΣ)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜMΑΤΙΣΜΟΣ 2012
ΜΑΡΤΙΟΣ   
08-16  ΠΕΡΙΦ.  ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ  

 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (08-09 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ / 15-16 ΛΥΚΕΙΩΝ)  

09-11   14ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

17-18   12ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΙΨΕΩΝ BAR/MONTENEGRO 

18        ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΣΟ & ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 

20-31  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΣΥΑΑ ΕΔΡΕΣ Γ.Σ. 

25        ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΔΡΕΣ Γ.Σ. 

   

ΑΠΡΙΛΙΟΣ   
01         ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΛΛΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

03-04    ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ   

05-06    ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

14         ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ LODZ/ΠΟΛΩΝΙΑ  

19-20    ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ 

20         ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10000Μ. ΑΝΔΡΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ 

   

ΜΑΙΟΣ   
03-05 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ………. 

05 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΣΥΑΑ ΛΕΜΕΣΟΣ 

11          IAAF DIAMOOND LEAGUE MEETING ΝΤΟΧΑ/ΚΑΤΑΡ 

12-13 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

19          ΙΑΑF DIAMOND LEAGUE MEETING SHANGHAI/ΚΙΝΑ 

19          ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10000Μ. ΑΘΗΝΑ 

19-20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΜΑΤΣΕΙΑ» & ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  

 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α-Γ  ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

26-27 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ……………. 

26-27     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ (Α-Γ-U23) EΛΛΑΔΑ 

30          ΓΚΑΛΑ ΑΛΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΘΗΝΑ 

31          GOLDEN GALA ΡΩΜΗ/ΙΤΑΛΙΑ 

   

ΙΟυνΙΟΣ   
02 IAAF DIAMOND LEAGUE MEETING EUGENE/ΑΜΕΡΙΚΗ 

02 16ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 10000Μ. PALAFRUGELL/ΙΣΠΑΝΙΑ 

02 ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

04 ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΧΑΝΙΑ 

07 BISLETT GAMES                                                                                 ΟΣΛΟ/ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

08 ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (Α-Γ) ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

09 IAAF DIAMOND LEAGUE MEETING ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ/ΑΜΕΡΙΚΗ 

09-10 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ 
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καλοί οιωνοί για τη νέα σεζόν

www.gsp.org.cy γνωρίστε τους αθλητές μας
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Συνεπής και υπομονετική
Η Ναταλία γυμνάζεται μαζί μου από τα 13 
της. Η συνέπεια που έδειξε, από την πρώ-
τη μέρα, στην προπόνησή της είναι αυτή 
που τη βοήθησε να συγκαταλέγεται σήμε-
ρα στις καλύτερες αθλήτριες μεσαίων απο-
στάσεων, όλων των εποχών, στην Κύπρο.
Η περσινή χρονιά ήταν η καλύτερη για τη 
Ναταλία, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω 
ότι τα καλύτερα έρχονται. Η αισιοδοξία 
μου πηγάζει από το γεγονός ότι μαζί με τη 
Ναταλία, που γυμνάζεται με συνέπεια, πει-
θαρχημένα και πολύ σκληρά, υπάρχει μια 
πλειάδα αθλητριών οι οποίες με τον υγιή 
συναγωνισμό που υπάρχει μεταξύ τους, 
αφού γυμνάζονται μαζί, θα κάνουν ακόμη 
καλύτερες επιδόσεις. Μαζί με τη Ναταλία 
γυμνάζονται οι αδελφές Σοφοκλέους, η 
Μερόπη Παναγιώτου και η Στέλλα Χριστο-
φόρου όταν βρίσκεται στην Κύπρο.
Είναι πολύ δύσκολες στιγμές για μένα 
όταν η Ναταλία αγωνίζεται με όλες αυ-
τές τις αθλήτριες που είναι πολύ φίλες και 
πολύ δεμένες. Χαίρομαι με αυτή που κερ-
δίζει αλλά στεναχωριέμαι για τις υπόλοι-
πες. Από αυτή τη δύσκολη θέση, όμως, 
με βγάζουν οι ίδιες οι αθλήτριές μου, που 
μέσα στον αγώνα αλλά και αμέσως μετά 
συγχαίρουν και στηρίζουν η μία την άλλη.
Η Ναταλία πραγματικά στηρίζει όλους 
τους αθλητές και βοηθά όπως μπορεί και 
όπου μπορεί.
Για τον πολύ κόσμο οι επιδόσεις της απο-
τέλεσαν έκπληξη. Όχι όμως για μένα. 
Ένα από τα πολλά προτερήματά της εί-
ναι η υπομονή. Όλα αυτά τα χρόνια δού-
λευε σκληρά για να πραγματοποιήσει τους 
στόχους της τόσο στον αθλητισμό όσο και 
στο σχολείο. Τα καταφέρνει περίφημα έως 
τώρα και αυτό που της εύχομαι ολόψυχα εί-
ναι να συνεχίσει την ίδια προσπάθεια και να 
πάει ακόμη πιο ψηλά με περισσότερες επι-
τυχίες τόσο στον αθλητισμό και στη μόρφω-
σή της όσο και στην προσωπική της ζωή.

Σπύρος Σπύρου
Προπονητής ΓΣΠ 

Αρκετά ενθαρρυντικά ξεκίνησε η φετινή σε-

ζόν για την αθλήτρια του ΓΣΠ, στα 800 μ. και 

στα 1500 μ., Ναταλία Ευαγγελίδου. Η νεαρή 

αθλήτρια, με χρόνο 2.11.04, που είναι ατομική 

επίδοση, πήρε τη δεύτερη θέση στα 800 μ., 

στις 22 Φεβρουαρίου, στο Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα Κλειστού Στίβου που διεξήχθη στο 

ΣΕΦ.

Με τη Ναταλία, η οποία βρίσκεται στο τρίτο 

έτος των σπουδών της, είχαμε μια σύντομη 

συνομιλία, για το ενημερωτικό δελτίο του ΓΣΠ.

•Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό; 
Ξεκίνησα τον αθλητισμό στην πέμπτη του δη-

μοτικού από τις Ακαδημίες. Στη δευτέρα γυ-

μνασίου, πήγα στον κύριο Σπύρο, με τον 

οποίο προπονούμαι μέχρι σήμερα. 

•Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχολη-
θείς με τον αθλητισμό; 
Αυτός που με παρότρυνε να ασχοληθώ με τον 

αθλητισμό ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος με 

συμβουλεύει και είναι πάντοτε δίπλα μου.

•Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου; 
Προπονούμαι οκτώ φορές την εβδομάδα. 

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κάνω τη δύ-

σκολή μου προπόνηση, δηλαδή το πρόγραμ-

μα, και τις υπόλοιπες μέρες έχω τρέξιμο και 

ασκήσεις ενδυνάμωσης. 

•Ποιες ιδιαιτερότητες έχει η ζωή ενός 
αθλητή; 
Γενικότερα ένας αθλητής πρέπει ν’ ακολουθεί 

υγιεινό τρόπο ζωής, δηλαδή να τρέφεται σωστά, 

να μην ξενυχτά και να κοιμάται αρκετές ώρες 

για να ξεκουράζεται. Η αποκατάσταση είναι 

πολύ σημαντική για την απόδοση ενός αθλητή.

•Με τι σκοπεύεις να ασχοληθείς μετά τις 
σπουδές σου; 
Αφού πάρω το πρώτο μου πτυχίο, θα βρω κά-

ποια σχετική απασχόληση ώστε να είμαι οικο-

νομικά ανεξάρτητη, και θ’ αρχίσω το μεταπτυ-

χιακό μου. Παράλληλα θα συνεχίσω τις προ-

πονήσεις μου. 

•Θαυμάζεις κάποιους αθλητές; 
Θαυμάζω τον προπονητή μου, Σπύρο Σπύ-

ρου, και τη γυναίκα του, Δώρα Κυριάκου, όχι 

μόνο ως αθλητές αλλά και ως ανθρώπους. Εί-

ναι σπάνιοι και αισθάνομαι τυχερή που τους 

γνώρισα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για 

την αφοσίωση που μου δείχνουν καθημερινά 

και για όλα όσα μου έμαθαν. 

n	   Αγώνισμα: 1500 μ., 800 μ.

n	 	Ημερομηνία γεννήσεως: 10 μαρτίου 1991.

n	 	Τόπος γεννήσεως: λευκωσία.

n	 	Προπονητής: σπύρος σπύρου.

n	 	Ατομική επίδοση: 4.34.40, 2.09.25 (ιούλιος 

2011).

n	 	Σπουδές/εργασία: κλασικές σπουδές και 

Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο κύπρου (3ο 

έτος).

n	 	Μεγαλύτερες διακρίσεις: 2η θέση στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

n	  Επόμενος αγωνιστικός στόχος: Το όριο για 

το ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23.

η ναταλία μαζί με τον 
προπονητή της σπύρο σπύρου.



Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του κυ-

πριακού στίβου ήταν η Έφη Μούζουρου-

Πενηνταέξ, η οποία από το 1976 μέχρι το 

1985 αγωνιζόταν ως αθλήτρια του Γυμνα-

στικού Συλλόγου Παγκύπρια (ΓΣΠ) και της 

Εθνικής Ελλάδας. Σήμερα η κ. Μούζουρου-

Πενηνταέξ εξακολουθεί να προσφέρει στον 

αθλητισμό από τη θέση της ανώτερης λει-

τουργού στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλη-

τισμού (ΚΟΑ) και τις ιδιότητές της ως προ-

ϊστάμενη Μαζικού Αθλητισμού, υπεύθυνη 

του Προγράμματος Γυμναστών στην Εθνική 

Φρουρά και αντιπρόεδρος στη Διεθνή Ομο-

σπονδία Αθλητισμός Για Όλους TAFISA.

H κλίση της στον αθλητισμό είχε φανεί από 

πολύ νωρίς, αφού σε ηλικία εννέα χρόνων 

κέρδιζε μαθητικούς αγώνες στα αθλήματα 

του μήκους και των 60 μέτρων. Το 1976, με 

προετοιμασία μόλις ενός μηνός, είχε λάβει 

μέρος στους Παγκύπριους Αγώνες καταλαμ-

βάνοντας την τέταρτη θέση στο δρόμο 400 

μ. Ένα χρόνο αργότερα στους Παγκύπριους 

Αγώνες καταλαμβάνει, στο ίδιο άθλημα, τη 

δεύτερη θέση και το 1978 κατέρριψε το Πα-

γκύπριο Ρεκόρ Γυναικών και Νεανίδων, με 

χρόνο 57.45. Το 1979 ήταν κάτοχος της Πα-

γκύπριας Επίδοσης Νεανίδων στα 200 μέτρα 

με 24.9 και κάτοχος του Πανελλήνιου Ρεκόρ 

στα 400 μέτρα με 56.7! Κατά την αθλητική 

της σταδιοδρομία κατέρριψε δύο φορές την 

Πανελλήνια και οκτώ την Παγκύπρια Επίδοση. 

Καλύτερή της επίδοση ο χρόνος 55.23 (27 

Ιουνίου 1981). Διετέλεσε μέλος της Εθνικής 

Ομάδας της Ελλάδας, μετέχοντας σε πέντε 

αγωνίσματα (100 μ., 200 μ., 400 μ. και σκυτα-

λοδρομίας 4 x 100 μ. και 4 x 400 μ.).

Εκτός από τις Πανελλήνιες και Παγκύπριες νί-

κες, αναδείχθηκε Βαλκανιονίκης το 1981 με-

τέχοντας στην ελληνική Εθνική Ομάδα σκυτα-

λοδρομίας 4 x 100 μ.

Τιμήθηκε από διάφορους συνδέσμους και ορ-

γανώσεις μεταξύ των οποίων, το 1981, ο Σύλ-

λογος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Ελλάδας 

την τίμησε για τη σημαντική προσφορά της 

στον ελληνικό αθλητισμό, η Ένωση Αθλητικο-

γράφων Κύπρου την ανακήρυξε αθλήτρια της 

χρονιάς 1981, τιμήθηκε από τον ΓΣΠ για την 

προσφορά της στο Σύλλογο και από τη Γενι-

κή Γραμματεία Αθλητισμού για τη Βαλκανική 

της νίκη. 

Εργάστηκε ως προπονήτρια στίβου στον ΓΣΠ.

Άλλα αθλήματα
Εκτός από τα αγωνίσματα στίβου, ασχολήθη-

κε επιτυχώς με την καλαθόσφαιρα και τη χει-

ροσφαίριση. Στην καλαθόσφαιρα αγωνίστηκε 

στον «Πρωτέα» Αθη νών, ομάδα Α’ Εθνικής 

κατηγο ρίας, για τρία χρόνια.

Ως παίκτρια της χειροσφαίρισης αγωνίστη-

κε για 18 χρόνια σε διάφορες ομάδες στην 

Ελλά δα και την Κύπρο. Το 1980 αγωνίστηκε 

με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας, στην 

πρώ τη γυναικεία ομάδα που δημιουργήθηκε, 

σε διεθνείς συναντήσεις με γερμανικές, δανέ-

ζικες και γιουγκοσλάβικες ομάδες. Στην Κύ-

προ έπαιξε σε διάφορες ομάδες: ΑΤΙ, Cyprus 

College, Philips College, Αστέρες Στροβό-

λου, Intercollege, Ανόρθωση και άλλες. Κερ-

δίζοντας πολλά κύπελλα και πρωταθλή ματα 

διετέλεσε αρχηγός της Εθνικής Ομά δας Κύ-

πρου και αγωνίστηκε σε πολλές διε θνείς συ-

ναντήσεις.

Εργάστηκε ως προπονήτρια χειροσφαίρι-

σης στην Ανόρθω ση, όπου διακρίθηκε με 

την ομάδα γυναικών καταφέρνοντας να πε-

ράσει στον Β’ Γύρο του Πανευρωπαϊκού Κυ-

πέλλου Πρωταθλητριών και να γράψει ιστο-

ρία στο άθλημα.

ΕφΗ ΜΟυΖΟυΡΟυ-ΠΕνΗνΤΑΕΞ

Πολυτάλαντη παρουσία 
στο στίβο και στα γήπεδα
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Βιογραφικό
Η Έφη Μούζουρου σήμερα είναι παντρεμένη με τον κ. Γιώρ γο Πενηνταέξ αναπληρωτή 
διευθυντή του κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και έχει δυο παιδιά, τον κυριά κο, 25 
χρόνων, δημοσιογράφο, και τη Μαγδαληνή, 20 χρόνων, αθλήτρια του ΓΣΠ στο μήκος.
Γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου 1961 στην Έγκωμη. Είναι κάτοχος πτυχίου φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού ΤΕφΑΑ Αθηνών, πτυχίου Ειδικότητας στον κλασικό Αθλητι-
σμό (1984) και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Αθλητισμού.



«κυπριακό Ποδόσφαιρο 
1900-1960»
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Εικόνες από το παλιό ΓΣΠ
Δεκάδες νοσταλγικές φωτογραφίες από το παλιό στάδιο ΓΣΠ δημοσι-
εύονται στο βιβλίο «Κυπριακό Ποδόσφαιρο 1900-1960», του δημοσιο-
γράφου-αθλητικού συντάκτη και μέλους του ΓΣΠ Γιώργου Μελετίου.
Με άδεια του συγγραφέα θα δημοσιεύουμε σε κάθε τεύχος του ενημε-
ρωτικού μας δελτίου κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες.

Κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο «Κυπρια-

κό Ποδόσφαιρο 1900-1960», που εξέδωσε 

ο δημοσιογράφος-αθλητικός συντάκτης και 

μέλος του ΓΣΠ Γιώργος Μελετίου. 

Πρόκειται για ένα έργο μνημειώδες και μο-

ναδικό στο είδος του, που καταγράφει τη δια-

δρομή του κυπριακού ποδοσφαίρου, από την 

εμφάνισή του στο νησί, αρχές του 20ού αι-

ώνα, έως την ανεξαρτησία της Κύπρου. Κα-

ταγράφει, συνολικά και όχι αποσπασματικά, 

την «άγνωστη» και «ξεχασμένη» εποχή του 

κυπριακού ποδοσφαίρου, παρουσιάζοντας 

τα κυριότερα γεγονότα και στιγμές που σημά-

δεψαν τη συγκεκριμένη, ιδιάζουσα, 60χρονη 

διαδρομή του (1900-1960), καλύπτοντας ταυ-

τόχρονα ένα μεγάλο κενό που υπήρχε έως 

τώρα.

Στην πολυτελή και προσεγμένη έκδοση, 300 

σελίδων περίπου -αποτέλεσμα πενταετούς 

έρευνας του συγγραφέα-, ξετυλίγεται η ιστο-

ρία του κυπριακού ποδοσφαίρου. 

Με οδηγό και αδιάψευστο μάρτυρα του πα-

ρελθόντος τον φωτογραφικό φακό (δημο-

σιεύονται γύρω στις 450 φωτογραφίες πολ-

λές από τις οποίες λήφθηκαν στο παλαιό και 

ιστορικό στάδιο ΓΣΠ) ο αναγνώστης θα κάνει 

ένα νοσταλγικό ταξίδι στο χρόνο και θα συ-

ναντήσει το ιστορικό παρελθόν του κυπρια-

κού ποδοσφαίρου. Θα γνωρίσει το «αλλιώτι-

κο», το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο των περα-

σμένων δεκαετιών και θα σχηματίσει σαφή 

εικόνα της συγκεκριμένης εποχής. Παρου-

σιάζονται δεκάδες ομάδες που άφησαν επο-

χή, προπονητές με ατίμητο έργο, ποδοσφαι-

ριστές που θαυμάστηκαν και άφησαν ανεξί-

τηλη τη σφραγίδα τους στο κυπριακό ποδο-

σφαιρικό γίγνεσθαι, παράγοντες με τεράστια 

προσφορά.

Στόχος και επιδίωξη της συγκεκριμένης έκ-

δοσης είναι να αναδείξει αυτό το σημαντικό 

κομμάτι του κυπριακού ποδοσφαίρου, που 

δυστυχώς βρίσκεται παραμελημένο και αφη-

μένο στη γωνιά της ιστορίας και να συμβάλει 

στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. 

Το βιβλίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία, σε επι-

λεγμένα κεντρικά περίπτερα και από τον ίδιο 

τον συγγραφέα Γιώργο Μελετίου (τηλ. επικοι-

νωνίας 99686454) στην τιμή των €30. 

η φωτογραφία των σελίδων 2 και 3 παρουσιάζει κατάμεστες από θεατές τις κερκίδες του παλιού και 
ιστορικού σταδίου ΓσΠ, τη δεκαετία του 1940.

η πρώτη φωτογραφία 
της σελίδας 131 είναι 
από τα Χριστούγεννα 
του 1947 όταν διεξήχθη 
αγώνας του αΠοελ 
με την ομάδα της 
ελληνικής Βασιλικής 
αεροπορίας (εΒα), ο 
οποίος έληξε με νίκη 
της εΒα με 4-2.

η δεύτερη φωτογραφία 
της σελίδας 131 είναι 
από αγώνα του αΠοελ 
με την αελ το 1948.



8ος Παγκύπριος και 
18ος Διεθνής Ανοικτός 
Ημιμαραθώνιος
Η ΚΟΕΑΣ, o ΓΣΖ και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Σωματείου Δρομέων Κύπρου 
«Περικλής Δημητρίου», διοργάνωσαν 
στις 29 Ιανουαρίου τον 8ο Παγκύπριο και 
18ο Ανοικτό Διεθνή Ετήσιο Ημιμαραθώ-
νιο Pokka Coffee 21.098 μ. και Διεθνείς 
Αγώνες Δρόμου 5 χλμ. - 2 χλμ. - 600 μ. 
Pokka Coffee. Οι αγώνες έγιναν εις μνή-
μη των πρώην αθλητών του ΓΣΠ Άδωνη 
Θεοχαρίδη και Ιωάννη Φαραζή. 
Η εκκίνηση και ο τερματισμός έγιναν 
στην πλατεία Δημοκρατίας, στα Περβό-
λια Λάρνακας. 
Οι αγώνες ήταν υπό την αιγίδα του 
υπουργού Υγείας Σταύρου Μαλά και 
τη στήριξη του ΚΟΑ, της ΚΟΕ και του 
ΟΠΑΠ. Η διαδρομή ήταν εγγεγραμμένη 
στην IAAF και AIMS. 
Ο Kassahun Achmet Jebel, του ΓΣΠ, στο 
δρόμο 21.098 μ. πήρε την πρώτη θέση. 
Στη Γενική Κατάταξη Ανδρών, στα 5 χι-
λιόμετρα, ο Ροδινός Σαζεΐδης, του ΓΣΠ, 
πήρε την τρίτη θέση. Ο αθλητής του ΓΣΠ 
Γρηγόρης Αριστοδήμου κατετάγη τρίτος 
στο δρόμο 2000 χλμ. για παίδες από 9 
έως 11 χρόνων. 

Προετοιμασία στη Νότιο Αφρική
Ο δισκοβόλος του ΓΣΠ Απόστολος 
Παρέλλης, ο σφυροβόλος του ΓΣΠ 
Πέτρος Σοφιανός και ο αθλητής μή-
κους και τριπλούν του ΓΣΠ Ζαχαρί-
ας Άρνος, μετέβησαν φέτος για προ-
ετοιμασία στη Νότιο Αφρική. Η προε-
τοιμασία τους έγινε από τις 14 μέχρι 
τις 29 Ιανουαρίου και συνοδεύονταν 
από τον προπονητή του ΓΣΠ Κυριάκο 
Βασιλειάδη.
Τις ίδιες μέρες στη Νότιο Αφρική 
ήταν και αθλήτρια του ΓΣΠ, των 3000 
μ. στιπλ, Ελπίδα Χριστοδουλίδου κα-
θώς και άλλοι Κύπριοι αθλητές.

Τιμήθηκε το Ήθος και η Αθλητοπρέπεια
H αθλήτρια του ΓΣΠ Μαριάν-
να Ζαχαριάδη πήρε το βρα-
βείο Ήθους για το 2011, ως 
αθλήτρια της Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Ερασιτεχνικού 
Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ). 
Η βράβευση της αθλήτριας 
του επί κοντώ έγινε τον περα-
σμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης απονομής των 
Βραβείων Ήθους 2011, που 
διοργανώνουν ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και η ΟΠΑΠ 
Κύπρου Λτδ. Ο θεσμός αυτός μετρά 24 χρόνια παρουσίας. Στη φε-
τινή τελετή απονεμήθηκαν 15 βραβεία και ένα ειδικό βραβείο.
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Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή βράβευ-

σε σε ειδική τελετή, που πραγματοποιήθηκε 

στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στις 31 Ιανουαρίου, 

τους κορυφαίους Έφηβους αθλητές και Νε-

άνιδες αθλήτριες για το 2011. Προτάθηκαν, 

από 35 Ομοσπονδίες, 35 Έφηβοι και 27 Νε-

άνιδες. 

Το έπαθλο «Αντώνης Παπαδόπουλος» απο-

νεμήθηκε στην αθλήτρια του ΓΣΠ Λεοντία 

Καλλένου (Στίβος-Άλμα εις Ύψος). 

Μεταξύ των αθλητών που συμπεριλήφθηκαν 

στην κατηγορία των ειδικών βραβεύσεων για 

αθλητές που διακρίθηκαν ιδιαίτερα για τις 

επιδόσεις και τις επιτυχίες τους τη χρονιά 

που πέρασε ήταν και οι αθλητές του ΓΣΠ Μι-

χάλης Κλατσιάς (Στίβος) και Μερόπη Πανα-

γιώτου (Στίβος).

Στην τελετή απονεμήθηκαν επίσης τα έπα-

θλα και διπλώματα στους καλύτερους έφη-

βους αθλητές και νεάνιδες αθλήτριες για 

κάθε άθλημα σύμφωνα με την υπόδειξη της 

αντίστοιχης Ομοσπονδίας. Αναλυτικά οι βρα-

βευθέντες αθλητές είναι:

ΑΤΟΜΙκΑ ΑΓώνΙΣΜΑΤΑ
καλύτερος Έφηβος Αθλητής: Μιχάλης 

Κρασιάς (Γυμναστική) 

καλύτερη νεάνιδα Αθλήτρια: Παναγιώτα 

Ανδρέου (Σκοποβολή) 

Έπαθλο «Αντώνης Παπαδόπουλος»: Λεο-

ντία Καλλένου (Στίβος) 

Έπαθλο «Πεύκιος Γεωργιάδης»: Ελένη 

Πρατσή (Μοντέρνο Πένταθλο-Δίαθλο)

Βράβευση Ειδικών Ολυμπιακών: Γιώργος 

Μαύρος & Έλενα Ευαγγέλου

ΟΜΑΔΙκΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
καλύτερος Έφηβος Αθλητής: Ανδρέας 

Χριστοδούλου (Καλαθόσφαιρα) 

καλύτερη νεάνιδα Αθλήτρια: Μανωλίνα 

Κωνσταντίνου (Πετόσφαιρα) 

κΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙκών ΒΡΑΒΕυΣΕών 
Πέτρος Χρυσοχός (Αντισφαίριση) 

Αλέξης Αυγουστής (Ιστιοπλοΐα) 

Όμηρος Ζάγκας (Κολύμβηση) 

Γιώργος Καζάκος (Σκοποβολή) 

Μιχάλης Κλατσιάς (Στίβος) 

Μερόπη Παναγιώτου (Στίβος)

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘνΟυΣ ΟΛυΜΠΙΑκΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011
Βραβείο ΔΟΕ 2011 «Γυναίκα και Αθλητι-
σμός»: Ρούλα Κατσαμπή

Βραβείο ΔΟΕ 2011«Αθλητισμός και κοι-
νωνική Ευθύνη»: Πάρης Παπαέλληνας

Βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι 
Έφηβοι-νεάνιδες για το 2011

η απονομή στη 
λεοντία καλλένου.

ο απόστολος Παρέλλης.



Το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων, που θα διεξαχθεί στη 

Βαρκελώνη, από 10 μέχρι 15 Ιουλίου, εξασφάλισαν ο Χρίστος Δημητρίου, στα 800 μ., σε 

ημερίδα κλειστού στίβου που διεξήχθη στις 4 Φεβρουαρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φι-

λίας (ΣΕΦ), στον Πειραιά και η Λεοντία Καλλένου στο ύψος με άλμα 1,82 μ. (2η) στο Πα-

νελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που διεξήχθη στο ΣΕΦ στις 22 Φεβρουαρίου. 

Ο Δημητρίου πέτυχε χρόνο 1.51.84, που είναι ατομική επίδοση και Παγκύπριο Ρεκόρ 

Εφήβων. Ο αθλητής του ΓΣΠ στις αρχές του 2012 είχε κερδίσει τα 6000 μ. εφήβων 

στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, με 1.20.27 Στο ίδιο πρωτάθλημα 

η Μερόπη Παναγιώτου του ΓΣΠ κέρδισε στα 3000 μ. νεανίδων με 11.20.00. Η Πα-

ναγιώτου, στα 3000 μ. Λυκείων, στο Παγκύπριο Μαθητικό Ανώμαλο Δρόμο, κέρδισε 

την πρώτη θέση με 11.31.00.

Στην ημερίδα κλειστού στίβου, στις 4 Φεβρουαρίου, η Φλωρεντία Κάππα, στη σφαιροβο-

λία είχε βολή 15 μ., που είναι ατομική επίδοση. Στην ίδια διοργάνωση ο Στέφανος Δαλί-

της του ΓΣΠ, στα 60 μ. με εμπόδια είχε χρόνο 7.38, η Ναταλία Ευαγγελίδου, στα 800 μ. 

είχε χρόνο 2.11.37 και η Γαβριέλλα Σοφοκλέους στα 400 μ. έφερε χρόνο 58.98.

Στις 22 Φεβρουαρίου, στο ύψος, η Λεοντία Καλλένου, με το 1,82 μ., πέτυχε, παράλ-

ληλα με την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων, Παγκύπριο Ρεκόρ 

Νεανίδων. Στους ίδιους αγώνες η Ελπίδα Χριστοδουλίδου στα 3000 μ. πέτυχε νέο 

Παγκύπριο Ρεκόρ Γυναικών με χρόνο 9.47.22 και κατέλαβε τη 2η θέση. Το προη-

γούμενο το κατείχε η ίδια με 10.05.50 και το είχε πετύχει το 2011. Στο ίδιο αγώνισμα 

η Μερόπη Παναγιώτου σημείωσε χρόνο 10.06.33 (4η), επίδοση που είναι η καλύτερη 

που σημειώθηκε στο συγκεκριμένο αγώνισμα από νεάνιδα αθλήτρια.

Η Φλωρεντία Κάππα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, εξασφάλισε 

πρώτη νίκη στη σφαιροβολία με 14,44 μ., στο τριπλούν ο Ζαχαρίας Άρνος με 15,97 

μ. πήρε δεύτερη θέση, στα 800 μ. ο Χρίστος Δημητρίου με 1.51.98 πήρε την τρίτη 

θέση και στα 800 μ. η Ναταλία Ευαγγελίδου με 2.11.04 πήρε τη δεύτερη θέση, που 

είναι ατομική επίδοση.

δημητρίου και καλλένου 
πάνε Βαρκελώνη

Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ 
από τον Απόστολο Παρέλλη
Ο Απόστολος Παρέλλης απέδειξε για άλλη μία 
φορά ότι είναι ο κορυφαίος Κύπριος δισκοβό-
λος! Ο πρωταθλητής του ΓΣΠ, σε ημερίδα ρί-
ψεων που διοργάνωσε η ΚΟΕΑΣ, στο Εθνικό 
Στάδιο Στίβου, στο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ, 
φάνηκε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, 
πέτυχε 62,47 μέτρα και παράλληλα κατέρριψε 
το δικό του Παγκύπριο Ρεκόρ!
Ο Απόστολος, με την επίδοσή του αυτή, δικαι-
ούται να ελπίζει ότι θα πάρει το όριο για την 
Ολυμπιάδα του Λονδίνου που είναι τα 63 μέ-
τρα.
Εξάλλου, στην ίδια διοργάνωση ο Μιχάλης 
Κλατσιάς, κάτοχος του Παγκύπριου Ρεκόρ Πα-
μπαίδων, Παίδων και Εφήβων, με βολή στα 
54,20 μέτρα, πέτυχε ατομικό ρεκόρ.
Ο Απόστολος Τσακκιστός πέτυχε ατομικό ρε-
κόρ με βολή στα 17,29 μ.
Ο Πέτρος Σοφιανός στη σφυροβολία πέτυχε 
64,60 μ. O Μιχάλης Κολοκοτρώνης είχε βολή 
στα 64,07 μ.

Παγκύπριο Ρεκόρ 
η Μερόπη Παναγιώτου
Χρειάστηκαν να περάσουν 
26 χρόνια για να καταρρι-
φθεί το παγκύπριο ρεκόρ 
στα 1500 μ. κλειστού στί-
βου. Αυτό το πέτυχε η Με-
ρόπη Παναγιώτου του ΓΣΠ 
με 4.28.64! Η επίδοση της 
Παναγιώτου είναι Παγκύ-
πριο Ρεκόρ Γυναικών και 
Νεανίδων. Την πέτυχε κατά 
την πρώτη ημέρα (20 Φε-
βρουαρίου) του Πανελλή-
νιου Πρωταθλήματος Κλει-
στού Στίβου που διοργάνω-
σε ο ΣΕΓΑΣ στο Στάδιο Ει-
ρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), 
στον Πειραιά. Το προηγού-
μενο ρεκόρ το κατείχε η Άντρη Αβραάμ του 
ΓΣΕ από το 1986 με 4.29.03. 
Η αθλήτρια του ΓΣΠ, που προπονείται με τον 
Σπύρο Σπύρου, παλιό πρωταθλητή στα 800 μ. 
και 1500 μ., δείχνει να είναι σε πολύ καλή αγω-
νιστική κατάσταση. Στον πρώτο αγώνα σε κλει-
στό που διεξήχθη επίσης στο ΣΕΦ, στις 4 Φε-
βρουαρίου, είχε πετύχει Παγκύπριο Ρεκόρ Νε-
ανίδων στο ίδιο αγώνισμα με 4.31.74.
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ο Χρίστος δημητρίου.

«Tα Διαγόρεια»
Στις 24 Μαρτίου και ώρα 15:00 ο ΓΣΠ, με 

την ευκαιρία της ένδοξης επετείου της Εθνι-

κής Παλιγγενεσίας, διοργανώνει τους κα-

θιερωμένους Επαρχιακούς Αγώνες Στίβου 

«Tα Διαγόρεια», στη μνήμη του αείμνηστου 

Διαγόρα Νικολαΐδη, πρώην προέδρου του 

Συλλόγου. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

15:00 Σφυροβολία Ανδρών – Γυναικών 

15:00 Άλμα με Κοντάρι Ανδρών – Γυναικών

16:00 Δισκοβολία Ανδρών – Γυναικών

16:00 Άλμα εις Μήκος Ανδρών – Γυναικών 

16:00 Άλμα σε Ύψος Ανδρών – Γυναικών

17:00 Σφαιροβολία Ανδρών – Γυναικών 

17:00 Ακοντισμός Ανδρών – Γυναικών

17:00 80 μ. Ανδρών – Γυναικών

17:00 Άλμα Τριπλούν Ανδρών – Γυναικών

17:30 600 μ. Ανδρών – Γυναικών 

17:45 150 μ. Ανδρών – Γυναικών

18:00 300 μ. Ανδρών – Γυναικών

18:15 3000 μ. Ανδρών – Γυναικών
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Ομάδα 25 παιδιών από την Ια-

πωνία, μαζί με τους συνοδούς 

τους, έμειναν για εννέα μέρες 

στο ξενοδοχείο Allegra, στις 

εγκαταστάσεις του ΓΣΠ, τον πε-

ρασμένο Δεκέμβριο και Ιανου-

άριο. Τα παιδιά προέρχονταν 

από οικογένειες που επλήγησαν 

έντονα από τον καταστροφικό 

σεισμό στη Φουκουσίμα και φι-

λοξενήθηκαν στην Κύπρο από 

την WFWP, τη Γυναικεία Ομο-

σπονδία για την Παγκόσμια Ει-

ρήνη (Women’s Federation of 

World Peace) και το υπουργείο 

Εξωτερικών της Κύπρου.

Όπως ανέφερε σε ευχαριστή-

ρια επιστολή της προς τη διεύ-

θυνση του Allegra η αντιπρόε-

δρος της WFWP, Zoe Bennett, 

τα παιδιά έφυγαν από την Κύπρο 

με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η 

κ. Bennett ευχαρίστησε όλο το 

προσωπικό του Allegra για την 

υπέροχη φιλοξενία τους.

Αθλητές
Εξάλλου, κατά τον Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο, στο Allegra 

έμειναν οι κορυφαίοι μαραθω-

νοδρόμοι της Ελλάδας μαζί με 

τους προπονητές τους. Οι Έλλη-

νες αθλητές έκαναν την προε-

τοιμασία τους πριν από αγώνες 

στους οποίους θα διεκδικήσουν 

στην πρόκρισή τους στους Ολυ-

μπιακούς του Λονδίνου το ερχό-

μενο καλοκαίρι.

Κατά την ίδια περίοδο στο 

Allegra φιλοξενήθηκαν Αυστρια-

κοί αθλητές της σφαίρας και του 

ακοντίου οι οποίοι έκαναν την 

προετοιμασία τους για την Ολυ-

μπιάδα του Λονδίνου.

Μέσα στον Μάρτιο και τον Απρί-

λιο θα κάνουν την προετοιμα-

σία τους στις εγκαταστάσεις του 

ΓΣΠ οι Κύπριοι αθλητές Ελένη 

Αρτυματά και Πάνος Ιωάννου 

και Πολωνοί πρωταθλητές της 

σφαίρας και του δίσκου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τρίτη 

συνεχή χρονιά Γερμανοί αθλη-

τές της σφαίρας, του δίσκου 

και του ακοντίου θα μείνουν 

στο Allegra όπου θα προετοιμα-

στούν για αγώνες στους οποί-

ους θα διεκδικήσουν την πρό-

κρισή τους στους Ολυμπιακούς. 

Οι Γερμανοί αθλητές θα έρθουν 

στην Κύπρο σε τρεις ομάδες.

Ποδόσφαιρο
Το ΑΠΟΕΛ συνεχίζει να διαμένει 

στο Allegra πριν από κάθε αγώ-

να του για το Πρωτάθλημα Κύ-

πρου αλλά και πριν από κάθε 

εντός έδρας αγώνα του για το 

Champions League.

Σεμινάριο ΚΟΠ 
για προπονητές 
Άρχισαν τον Ιανουάριο στο συ-
νεδριακό κέντρο και στις γηπε-
δικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ τα 
σεμινάρια προπονητών της Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας Ποδο-
σφαίρου.
Τα σεμινάρια αφορούν τα δι-
πλώματα UEFA Α, Β, C και 
UEFA Pro. Τα πρώτα έγιναν από 
τις 16 μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 
(UEFA C) και ακολούθησαν, από 
τις 6 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 
τα σεμινάρια UEFA A (Combine 
B & A) 1st Phase και από 27 Φε-
βρουαρίου μέχρι 9 Μαρτίου τα 
σεμινάρια UEFA B 2nd Phase. 
Θα ακολουθήσουν:
• 23-27 Απριλίου, Goalkeeper 
Cyprus B Licence / 2nd Phase
• 14-25 Μαΐου, UEAFA Pro 5th 
Phase / Final Assessment
• 4-16 Ιουνίου, UEFA A 
(Combine B & A) 2nd Phase
• 16-20 Ιουλίου, Refresh A-B-C
• 27 Αυγ-7 Σεπτεμβρίου, UEFA 
A 1st Phase
• 24 Σεπ-12 Οκτωβρίου, UEFA B
• 22 Οκτ-2 Νοεμβρίου, UEFA 
Elite Youth A Licence / New 
Course
• 12-23 Νοεμβρίου, Cyprus A 
Fitness / New Course
• 3-14 Δεκεμβρίου, UEFA C

Συνεδρίες του 
ESSMA στο ΓΣΠ
Πραγματοποιήθηκαν, στις 24 και 
25 Ιανουαρίου, στις εγκαταστά-
σεις του αθλητικού κέντρου του 
ΓΣΠ, δύο συνεδρίες της ESSMA, 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Διαχείρισης Σταδίων & Ασφάλει-
ας (European Stadium & Safety 
Management Association).
Η μία συνεδρία αφορούσε το 
15μελές Συμβούλιο της ESSMA, 
του οποίου μέλος είναι ο διευθυ-
ντής του ΓΣΠ, Φοίβος Κωνστα-
ντινίδης, και η δεύτερη αφορού-
σε τους Επικεφαλής Σταδίων.

Παιδιά από την ιαπωνία έμειναν στο Allegra

Κοπή της βασιλόπιττας του ΓΣΠ
Πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου η καθιερω-

μένη κοπή της βασιλόπιττας για την Ακαδημία και 

τους αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Πα-

γκύπρια». Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Δώρος 

Ιωαννίδης, στην ομιλία του ευχήθηκε στους αθλη-

τές να έχουν ανάλογες επιτυχίες με αυτές του 

2011, χρονιά κατά την οποία αθλητές μας πέτυ-

χαν σπουδαίες επιτυχίες με τα χρώματα του Συλλό-

γου και της Κύπρου. Δικαίως το 2011 ανήκε στον 

ΓΣΠ, αφού με τις επιτυχίες των αθλητών του έκανε 

όλους μας υπερήφανους. Ο κ. Ιωαννίδης ευχαρί-

στησε, επίσης, τους γονείς και τα παιδιά για το χρό-

νο που αφιερώνουν στους αγωνιστικούς χώρους 

και τόνισε την αναγκαιότητα της άθλησης, αφού με 

αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μεγαλώνουν σε υγιές πε-

ριβάλλον μακριά από τους κινδύνους της εποχής.

Μετά την κοπή της βασιλόπιττας οι νεαροί αθλη-

τές του Συλλόγου, αφού πήραν τα δώρα που τους 

προσέφερε ο Σύλλογος, είχαν την ευκαιρία να 

ασχοληθούν με δραστηριότητες και παιγνίδια που 

οργάνωσαν οι προπονητές της Ακαδημίας.
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Με τεράστια επιτυχία διεξήχθη την Πα-

ρασκευή 16 Δεκεμβρίου η πρώτη αγωνι-

στική δραστηριότητα της τρέχουσας πε-

ριόδου των αθλητών των Ακαδημιών του 

Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια». 

Περισσότεροι από 100 αθλητές, ηλικί-

ας 10-12 ετών, συναγωνίστηκαν μεταξύ 

τους στους δρόμους των 75 μ. και 600 μ. 

ή 1000 μέτρων και στο άλμα εις μήκος.

Οι νεαροί αθλητές, με ενθουσιασμό, 

πείσμα, πειθαρχία και αγωνιστικότητα, 

παρουσίασαν τον καλύτερό τους εαυτό, 

δίνοντας ταυτόχρονα υποσχέσεις για πε-

ραιτέρω αγωνιστική βελτίωση. Παράλληλα 

ανανέωσαν το ραντεβού με τους συνα-

θλητές και φίλους τους για την επόμενη 

ημερίδα που θα διεξαχθεί στις 21 Μαρτί-

ου 2012 όπου και θα αγωνιστούν στο άλμα 

εις ύψος, εμπόδια και στη ρήψη μπάλας. 

Οι δύο αυτές ημερίδες, πέρα από την 

πρακτική εφαρμογή όλων όσων διδά-

σκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρο-

νιάς, από τους προσοντούχους προπο-

νητές του Συλλόγου, σκοπό έχουν να 

ετοιμάσουν τους νεαρούς αθλητές για 

τους Επαρχιακούς Αγώνες, που θα δι-

εξαχθούν στις 31 Μαρτίου 2012. Στη 

συνέχεια οι διακριθέντες αθλητές κάθε 

αγωνίσματος θα μετρήσουν τις δυνάμεις 

τους συναγωνιζόμενοι τους αντίστοιχους 

ταλαντούχους αθλητές των άλλων επαρ-

χιών, στους Παγκύπριους Αγώνες που θα 

γίνουν στη Λεμεσό στις 5 Μαΐου 2012. 

Το σημαντικότερο είναι ότι τα νεαρά 

βλαστάρια των Ακαδημιών του ΓΣΠ 

τόσο στην αγωνιστική ημερίδα όσο και 

στις προπονήσεις δίνουν ενθαρρυντικά 

μηνύματα για την ανάπτυξη και διάδοση 

του κλασικού αθλητισμού στην ευρύτερη 

περιοχή της Λευκωσίας.

Πρώτη αθλητική ημερίδα ακαδημιών ΓσΠ

Η επιστροφή της 
Στέλλας Χριστοφόρου
Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η πρωταθλή-
τρια του ΓΣΠ Στέλλα Χριστοφόρου στα 800 
μ., στο πλαίσιο του SEC Indoor Track & Field 
Championships. Η Στέλλα, μετά τον τραυμα-
τισμό της το περασμένο καλοκαίρι, που την 
κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι τον 
Νοέμβριο, επέστρεψε πετυχαίνοντας επίδοση 
2.09.93. Η Στέλλα τερμάτισε στη 10η θέση 
στον συγκεκριμένο αγώνα.

Στο ΓΣΠ Εσθονός πρωταθλητής
Στην Κύπρο βρισκόταν τον περασμένο Φε-
βρουάριο ο Εσθονός πρωταθλητής της δισκο-
βολίας Aleksander Tammert. Κατά τη διαμονή 
του, ο 38χρονος Tammert προπονήθηκε στο 
ΓΣΠ. O Tammert κέρδισε χρυσό μετάλλιο 
στην Πανεπιστημιάδα του Πεκίνου το 2001 και 
χάλκινα μετάλλια στην Ολυμπιάδα της Αθήνας 
το 2004 και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
το 2006. Η καλύτερή του βολή ήταν 70,82 μ. 
και την πέτυχε τον Απρίλιο του 2006.

Η Ακαδημία Περατικού στο ΓΣΠ
Στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου του 
ΓΣΠ προπονούνται οι μαθητές της ποδοσφαιρι-
κής Ακαδημίας Νικόλα Περατικού. Οι προπονή-
σεις πραγματοποιούνται καθημερινά στο βοηθη-
τικό στάδιο ποδοσφαίρου ενώ χρησιμοποιούνται 
και άλλες αίθουσες για θεωρητικά μαθήματα.

Cyprus Womens Cup
Για άλλη μία χρονιά το στάδιο ΓΣΠ φι-

λοξένησε αγώνες του ποδοσφαιρικού 

τουρνουά Cyprus Womens Cup (www.

cypruswomenscup.com), το οποίο έχει 

καταστεί θεσμός. Το τουρνουά διεξήχθη 

από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 6 Μαρ-

τίου και σ’ αυτό συμμετείχαν 12 γυναικείες 

εθνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων ο Κα-

ναδάς, η Νότιος Αφρική, η Νότιος Κορέα, 

η Νέα Ζηλανδία, η Γαλλία και η Αγγλία.

Το τουρνουά διοργανώνεται από τις πο-

δοσφαιρικές ομοσπονδίες της Σκοτίας, 

της Ολλανδίας και της Αγγλίας σε συνερ-

γασία με το τουριστικό γραφείο Erinor στη 

Λάρνακα και στηρίζεται από τους δήμους 

Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου και από το 

Τουριστικό Συμβούλιο Λάρνακας.

Στο ΓΣΠ έγιναν οι αγώνες Γαλλίας-

Ελβετίας (3 - 0) και Αγγλίας-Φινλανδίας 

(3 - 1), στις 28 Φεβρουαρίου και οι αγώ-

νες Σκοτίας-Ολλανδίας (2 - 1) και Ιταλίας-

Καναδά (1 - 2) την 1η Μαρτίου.
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Του Μάριου Α. Χρίστου*

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο εί-

ναι βέβαιο πλέον ότι η ανάδει-

ξη κορυφαίων ποδοσφαιριστών 

σχετίζεται κυρίως με την ποιο-

τική και συστηματική δουλειά 

στις αναπτυξιακές ηλικίες. 

Τα οφέλη από την εύρεση και 

ανάπτυξη ταλαντούχων πο-

δοσφαιριστών οδήγησαν στη 

δημιουργία ακαδημιών ή Κέ-

ντρων Υπεροχής (Centers of 

Excellence) σε όλο τον κόσμο. 

Οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιρι-

κοί σύλλογοι, στην προσπάθειά 

τους να παραμείνουν ανταγωνι-

στικοί και να διακρίνονται, επεν-

δύουν μεγάλα χρηματικά ποσά 

στις ακαδημίες, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζουν τη συνεχή ανά-

δειξη ολοκληρωμένων ποδο-

σφαιριστών. Ενδεικτικά αναφέ-

ρουμε ότι το ετήσιο κόστος των 

ακαδημιών για τη FC Barcelona 

ανέρχεται περίπου στα €5 

εκατ., για την Inter και τη Sao 

Paolo FC στα €3,5 εκατ., ενώ 

για τον Ajax FC ανέρχεται στα 

€2 εκατ. 

Οι επενδύσεις των περισσό-

τερων συλλόγων στοχεύουν 

όχι μόνο στη μείωση των δα-

πανών για αγορά ποδοσφαι-

ριστών, αλλά και στην αύξηση 

των εσόδων τους από την πώ-

ληση ταλαντούχων ποδοσφαι-

ριστών σε άλλες ομάδες. Σύμ-

φωνα με στοιχεία, η επίτευξη 

των παραπάνω στόχων είναι 

εφικτή με την ανάδειξη έστω 

και ενός ή δύο κορυφαίων πο-

δοσφαιριστών κάθε έξι χρό-

νια. Βασικές προϋποθέσεις για 

αυτό αποτελούν η ύπαρξη κα-

τάλληλων εγκαταστάσεων και 

η στελέχωση των ακαδημιών με 

έμπειρο και καταρτισμένο προ-

σωπικό (προπονητές, εργοφυ-

σιολόγοι, διατροφολόγοι, ψυχο-

λόγοι, sport managers, scouts, 

γιατροί, εκπαιδευτικοί κ.ά.). Σε 

κάθε τέτοια περίπτωση προε-

τοιμάζονται ποδοσφαιριστές 

που είναι τεχνικοτακτικά άρτι-

οι, φυσιολογικά καλλιεργημένοι 

και συναισθηματικά ώριμοι όχι 

μόνο για τη διεκδίκηση θέσης 

στην Α’ ομάδα αλλά και για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων 

της ζωής μετά την αθλητική κα-

ριέρα. Σ’ αυτό συμβάλλει το κλί-

μα «δουλειάς» που επικρατεί 

στις ακαδημίες, το οποίο προ-

τρέπει τα παιδιά να παίζουν και 

να ασκούνται, να διασκεδάζουν 

και να εκτονώνονται ενώ ταυτό-

χρονα επιμορφώνονται και κοι-

νωνικοποιούνται. 

Πιθανόν οι ακαδημίες ποδο-

σφαίρου να μην προσφέρουν 

σε όλους τη δόξα του επαγ-

γελματία πρωταθλητή, σίγου-

ρα όμως προσφέρουν αδια-

κρίτως καλή φυσική κατάσταση 

και υγεία, ενώ παράλληλα επι-

δρούν θετικά στον ψυχισμό των 

νεαρών αθλητών.

Η προετοιμασία ταλαντούχων 

ποδοσφαιριστών δεν έχει τε-

ράστια σημασία μόνο για τους 

συλλόγους, αλλά είναι και εθνι-

κή υπόθεση. Συνεπώς, όλοι οι 

φορείς (σύλλογοι, ομοσπονδία 

και κράτος) οφείλουν να βοη-

θήσουν στην ανάπτυξη και την 

ποιοτική αναβάθμιση των ακα-

δημιών ποδοσφαίρου.

* PhD, Εργοφυσιολόγου, Υπεύθυ-
νου Ποδοσφαίρου Εθνικού Σχε-
δίου Υποστήριξης Αναπτυξιακού 
Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α) του ΚΟΑ

Μαθητικοί και 
φοιτητικοί αγώνες
Όλο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο στο 
Εθνικό Στάδιο Στίβου, στο αθλητικό 
κέντρο του ΓΣΠ, θα διεξάγονται μα-
θητικοί και φοιτητικοί αγώνες στίβου.
Ήδη στις 8 και 9 Μαρτίου διεξήχθηκαν 
οι Παγκύπριοι Αγώνες Γυμνασίων ενώ 
στις 15 και 16 Μαρτίου θα διεξαχθούν 
οι Παγκύπριοι Αγώνες Λυκείων.
Από τις 19 μέχρι τις 22 Μαρτίου, στις 28 
και 29 Μαρτίου θα γίνουν στο ΓΣΠ οι 
Περιφερειακοί Αγώνες Δημοτικών Σχο-
λείων. Στις 31 Μαρτίου θα γίνουν οι 
Αγώνες του Εθνικού Σχεδίου Υποστήρι-
ξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ).
Στις 2, 3 και 5 Απριλίου θα φιλοξενη-
θούν Παγκύπριοι Αγώνες Γυμνασίων 
και Λυκείων, στις 26 και 30 Απριλίου 
Περιφερειακοί Αγώνες Δημοτικών και 
στις 27 Απριλίου Φοιτητικοί Αγώνες.

ακαδημίες ποδοσφαίρου: αναγκαιότητα 
στο σύγχρονο ποδόσφαιρο

Σεμινάριο γυμναστών 
υπουργείου Παιδείας
Για άλλη μία χρονιά το υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού πραγματοποίησε 
στο συνεδριακό κέντρο του ΓΣΠ το σε-
μινάριό του για γυμναστές. Το σεμινά-
ριο έγινε στις 24 Ιανουαρίου και στις 14 
Φεβρουαρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΓΣΠ παραχω-
ρεί πάντοτε δωρεάν το συνεδριακό του 
κέντρο για τα σεμινάρια αυτά.

Η προετοιμασία ταλαντούχων ποδοσφαιριστών 
δεν έχει τεράστια σημασία μόνο για τους 
συλλόγους, αλλά είναι και εθνική υπόθεση



www.gsp.org.cy ξενάγηση στο αθλητικό κέντρο

11

στέγαστρο σταδίου
Το μεγάλο στέγαστρο του ποδοσφαιρικού σταδίου αλλά και του Εθνικού 

Σταδίου Στίβου, έγινε από την αρχή της ανέγερσης του αθλητικού κέ-

ντρου του ΓΣΠ το σήμα κατατεθέν του. Ένα μικρό θαύμα της μηχανικής, 

το αεροδυναμικό σχήμα του στεγάστρου πήρε τη θέση του στο λογότυπο 

του αθλητικού κέντρου.

Στην πραγματικότητα το στέγαστρο εξυπηρετεί τρεις χώρους του αθλητι-

κού κέντρου αφού στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του σταδίου ποδοσφαί-

ρου και του Εθνικού Σταδίου Στίβου δημιουργεί μια στεγασμένη στοά, η 

οποία δεν εξυπηρετεί μόνο τους φιλάθλους που προσέρχονται στα στά-

δια αλλά δίνει την ευχέρεια στον Γυμναστικό Σύλλογο «Τα Παγκύπρια» 

να την αξιοποιεί και για πολλές άλλες εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις κτλ.

Εντός της στοάς που δημιουργεί το στέγαστρο είναι οι είσοδοι επισή-

μων και ορισμένων προνομιούχων κερκίδων, όπως και οι είσοδοι προς 

τις κερκίδες του Εθνικού Σταδίου Στίβου. Επίσης η στοά περιέχει εκθε-

σιακούς χώρους, καφετερία, αίθουσα συνεδριάσεων και καταστήματα.

Για την κατασκευή του στεγάστρου οι σχεδιαστές του έλαβαν υπόψη πολ-

λά χαρακτηριστικά της περιοχής και του χώρου των σταδίων, όπως η τα-

χύτητα των ανέμων και το σχήμα των κερκίδων, αλλά και την πιθανότη-

τα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων όπως η συσσώρευση χαλα-

ζιού ή χιονιού αλλά και το κτύπημα ανεμοστρόβιλου (έχουν κατασκευα-

στεί αεριζόμενα διαμπερή τμήματα –vented– για εκτόνωση της υπερβολι-

κής στιγμιαίας άνωσης).

Η επιφάνεια του στεγάστρου είναι 5500 m2.

Ένας εκ των σχεδιαστών του σκέπαστρου, ο κ. Λύσανδρος Κυριακού, 

μας μίλησε για το έργο:

• Ποιος σχεδίασε το σκέπαστρο;
Ο σχεδιασμός του σκέπαστρου αλλά και ολόκληρου του Αθλητικού Κέ-

ντρου του ΓΣΠ έγιναν από τον αρχιτέκτονα Θεοχάρη Δαυίδ του Γραφεί-

ου Αρχιτεκτόνων/Πολιτικών Μηχανικών THEO. DAVID ARCHITECTS 

+ KAL ENGINEERING. Ο στατικός σχεδιασμός είναι των πολιτικών μη-

χανικών Άθου Κυριακού και Λύσανδρου Κυριακού του ιδίου γραφείου 

(TDA+KAL). Οι αρχιτέκτονες/πολιτικοί μηχανικοί TDA+KAL είχαν κερδί-

σει το πρώτο βραβείο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το Νέο Στάδιο 

ΓΣΠ το 1993. Η μελέτη του έργου διήρκησε δύο έτη.

• Πόσο καιρό πήρε να κατασκευαστεί;
Η κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου με τα γήπεδα άρχισε το 1996 και 

αποπερατώθηκε τον Οκτώβριο του 1999 όπου έγιναν και τα εγκαίνια. Η 

ανέγερση του στεγάστρου διήρκεσε ένα χρόνο, κατά το 1998.

• Ποια εταιρεία το κατασκεύασε;
Ο εργολάβος που κατασκεύασε το Αθλητικό Κέντρο του ΓΣΠ ήταν οι 

A. PANAYIDES CONTRACTING LTD και ο εξειδικευμένος υπεργολά-

βος για την κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου ήταν οι E.& C.& C. 

PARASKEVAIDES (steel works) LTD.

• Πόσο κόστισε η κατασκευή του;
Το κόστος ολόκληρου του Αθλητικού Κέντρου περιλαμβανομένων 

και των χώρων στάθμευσης ανήλθε συνολικά στις Λ.Κ. 11.000.000,00 

(€18.800.000,00), ενώ το συνολικό κόστος του μεταλλικού στεγάστρου 

ανήλθε στις Λ.Κ. 670.000,00 (€1.145.000,00).



ποδόσφαιρο

Κύπελλο Κύπρου
Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 
Παρασκευής 24 Ιανουαρίου, στο Συ-
νεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ, 
η κλήρωση της προημιτελικής φά-
σης του Κυπέλλου Κύπρου στο ποδό-
σφαιρο.
Στο θεσμό αυτό συνεχίζουν δύο 
ομάδες που έχουν έδρα τους το 
ΓΣΠ, η Ομόνοια και ο Ολυμπιακός. Η 
Ομόνοια αγωνίστηκε στο ΓΣΠ στις 14 
Μαρτίου με τον Ερμή Αραδίππου (6-0) 
και ο Ολυμπιακός θα παίξει, στις 21 
Μαρτίου, με τον Εθνικό Άχνας.
Στη Β’ Φάση του Κυπέλλου είχαν 
αγωνιστεί και οι τρεις ομάδες που 
έχουν έδρα τους το ΓΣΠ, όμως το 
ΑΠΟΕΛ αποκλείστηκε από την ΑΕΛ. Ο 
εντός έδρας αγώνας του ΑΠΟΕΛ με 
την ΑΕΛ είχε διεξαχθεί στις 25 Ιανου-
αρίου. Η Ομόνοια στη Β’ Φάση είχε 
αποκλείσει τη Νέα Σαλαμίνα. Στο ΓΣΠ 
οι δύο ομάδες είχαν αγωνιστεί την 1η 
Φεβρουαρίου. Ο Ολυμπιακός, στη Β’ 
Φάση, είχε αποκλείσει την Ομόνοια 
Αραδίππου. Τον εντός έδρας αγώ-
να του τον είχε δώσει στις 8 Φεβρου-
αρίου.

Εθνική Κύπρου
Τον αγώνα της Εθνικής Κύπρου με 
την Εθνική Σερβίας φιλοξένησε στις 
29 Φεβρουαρίου το στάδιο ΓΣΠ. Ο 
αγώνας ήταν φιλικός και ήταν για το 
Διεθνές Τουρνουά Εθνικών Ομάδων 
που διοργανώνει κάθε χρόνο η ΚΟΠ.
Στο τουρνουά συμμετείχαν επίσης η 
Αρμενία και ο Καναδάς.
Η Εθνική Κύπρου θα δώσει, στις 11 
Σεπτεμβρίου 2012, τον πρώτο εντός 
έδρας αγώνα της, για τα προκριμα-
τικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 
αντίπαλο την Ισλανδία. Δεν έχει ακό-
μα οριστεί το γήπεδο που θα φιλοξε-
νήσει αυτόν τον αγώνα.

Από τις 7 Ιανουαρίου μέχρι τις 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στο ΓΣΠ 17 αγώνες για το Πρωτά-
θλημα Α’ Κατηγορίας.
Στις 7 Ιανουαρίου ο Ολυμπιακός φιλοξένησε την ΑΕΚ και στις 9 Ιανουαρίου η Ομόνοια τον Άρη, για 
την 15η αγωνιστική. Στις 16 Ιανουαρίου το ΑΠΟΕΛ έπαιξε με τον Ολυμπιακό για την 16η αγωνιστική. 
Για την 17η αγωνιστική η Ομόνοια αντιμετώπισε την Ανόρθωση στις 21 Ιανουαρίου. Για την 18η 
αγωνιστική, στις 28 Ιανουαρίου, ο Ολυμπιακός έπαιξε με τον Εθνικό Άχνας και στις 29 Ιανουαρίου, 
το ΑΠΟΕΛ με τον Απόλλωνα. Στις 5 Φεβρουαρίου η Ομόνοια φιλοξένησε την Αναγέννηση, για τη 
19η αγωνιστική. Για την 20ή αγωνιστική το ΑΠΟΕΛ αντιμετώπισε τον Εθνικό, στις 10 Φεβρουαρίου 
ενώ στις 11 Φεβρουαρίου ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Στις 18 Φε-
βρουαρίου, για την 21η αγωνιστική, η Ομόνοια αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό. Για την 22η αγωνιστι-
κή, στις 25 Φεβρουαρίου, ο Ολυμπιακός έπαιξε με την Αλκή και στις 26 Φεβρουαρίου το ΑΠΟΕΛ με 
τη Νέα Σαλαμίνα. Στις 4 Μαρτίου έγινε ο αγώνας Ομόνοιας-Εθνικού για την 23η αγωνιστική.
Στις 11 Μαρτίου ο Ολυμπιακός φιλοξένησε την ΑΕΛ και το ΑΠΟΕΛ την Ένωση Νέων Παραλιμνίου 
(στις 12 Μαρτίου) για την 24η αγωνιστική. Για την 25η αγωνιστική η Ομόνοια φιλοξένησε την Ένωση 
Νέων Παραλιμνίου (Σάββατο 17 Μαρτίου).  Την Παρασκευή 23 Μαρτίου (16:00) θα γίνει το ντέρμπι 
ΑΠΟΕΛ-Ομόνοιας, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος. Το 
ίδιο Σαββατοκύριακο ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Ερμή. Οι αγώνες για τα play off αναμένεται 
να αρχίσουν το Σαββατοκύριακο 31 Μαρτίου με 1η Απριλίου.

στο ΓσΠ γράφεται ιστορία!

Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας

Η σεζόν 2011-2012 γίνεται ορόσημο στην ιστορία 

του κυπριακού, αλλά και του ευρωπαϊκού, ποδο-

σφαίρου με τους άθλους του ΑΠΟΕΛ στη διοργά-

νωση του Champions League. Το βράδυ της 7ης 

Μαρτίου μέχρι και τα ξημερώματα της επόμενης 

μέρας (λόγω του ότι ο αγώνας κρίθηκε στη δια-

δικασία των πέναλτι), στο ποδοσφαιρικό στάδιο 

του ΓΣΠ δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι έζησαν την 

πραγματοποίηση ενός ονείρου, με την πρόκριση 

στους 8 της διοργάνωσης επί της γαλλικής Λιόν.

Το ΑΠΟΕΛ, σύμφωνα με την κλήρωση της 16ης 

Μαρτίου, θα αντιμετωπίσει για τα προημιτελικά 

του Champions League τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 

πρώτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα 

πραγματοποιηθεί στο ΓΣΠ, στις 27 του Μάρτη, 

ημέρα Τρίτη, ενώ ο επαναληπτικός στο «Μπερ-

ναμπέου» θα διεξαχθεί στις 4 του Απρίλη ημέ-

ρα Τετάρτη.

Είναι η πρώτη φορά στα 13 χρόνια που λειτουργεί 

το νέο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ (αλλά και η πρώ-

τη φορά για κυπριακό γήπεδο) που φιλοξενούνται 

αγώνες της προημιτελικής φάσης της κορυφαίας 

διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης. 

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στις 7 Μαρ-

τίου κόπηκαν στο ΓΣΠ 22.701 εισιτήρια, από τα 

οποία τα 290 ήταν από φιλάθλους της Λιόν. Ο 

αριθμός αυτός των εισιτηρίων είναι ρεκόρ για 

το ΓΣΠ (το προηγούμενο είχε γίνει στον αγώνα 

με τη Σαχτάρ, για τους ομίλους του Champions 

League, στις 6 Δεκεμβρίου 2011 – 22.537).


